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Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2021.

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO

FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA – EPP

ASSUNTO: Licitação SMOBI 033/2020 - RDC

PROCESSO N. 01-076.660/20-41

OBJETO: SERVIÇOS  TÉCNICO-PROFISSIONAIS  ESPECIALIZADOS  PARA
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE ALTERNATIVA/VIABILIDADE E ANTEPROJETO DE
ENGENHARIA  PARA  REDUÇÃO  DOS  RISCOS  DE  INUNDAÇÃO  NO  CONJUNTO
HABITACIONAL LAGOA E RUAS ESPECÍFICAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA.

Em 18 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação

nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 080/20, para julgar a proposta comercial e

habilitação apresentadas pela licitante  FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

LTDA  –  EPP,  no  âmbito  da  licitação SMOBI  033/2020  RDC,  nos  termos  do  instrumento

convocatório. 

I – ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

Para  atendimento  das  exigências  do  edital  relativas  à  proposta  comercial  foram  feitas

diligências  em  04/02/2021,  solicitando  correções  de  inconsistências  e  esclarecimentos  e,  em

11/02/2021, para comprovação dos preços ofertados para os serviços 65.01.02, 65.06.03 e 65.06.04.

Em  suas  respostas,  a  licitante  promoveu  as  correções  necessárias  para  adequação  da  proposta

comercial  e  apresentou  cotação  de  preço  para  execução  dos  serviços  que  comprova  os  preços

ofertados. 

Após análise da documentação corrigida, a Comissão considerou o valor global da proposta

comercial exequível. A licitante apresentou os documentos de acordo com as exigências do edital no

valor global de R$508.196,00 (quinhentos e oito mil e cento e noventa e seis reais).

II – ANÁLISE E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

II.1 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL

A licitante  apresentou adequadamente  a documentação referente à  habilitação  jurídica e  à

regularidade fiscal e trabalhista exigidas pelos itens 12.1.1 e 12.1.2 do Edital. 
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II.2 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Em relação à qualificação técnica, a licitante atendeu às exigências do item 12.1.3 do edital

referentes às capacidades técnico-profissional e técnico-operacional mediante a complementação das

informações contidas nos atestados apresentados e envio de esclarecimentos em resposta à diligência

realizada em 11/02/2021.

II.3 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

A licitante apresentou balanço intermediário referente ao período de janeiro a junho/2020,

devidamente  registrado  na  junta  comercial,  comprovando  possuir  o  patrimônio  líquido  mínimo

exigido no item 12.1.4.1 do edital.

As exigências do item 12.1.4.2, qual seja, índice de endividamento (IE) ≤ 0,75 e índice de

liquidez corrente (ILC) ≥ 1,30 foram atendidas, tendo sido constatados os seguintes índices: IE =0,68

e ILC = 2,19.

Foi apresentada certidão negativa de falência emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,

atendendo à exigência do item 12.1.4.3 do edital.

III – DECISÃO

Diante  da  comprovação  pela  licitante  da  exequibilidade  de  sua  proposta  comercial,  da

ausência de erros insanáveis que justifiquem sua desclassificação e do atendimento das exigências de

habilitação contidas no edital, a Comissão de Licitação decide pela CLASSIFICAÇÃO da proposta

comercial  e  pela  HABILITAÇÃO da  licitante  FESTI  &  FESTI  CONSULTORIA  E

PLANEJAMENTO LTDA – EPP.
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